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NÅR FACEBOOK ER MED  
I  KONSULTATIONEN…
De sociale medier bugner med råd om, hvordan sygdomme behandles, diagnoser stilles og symptomer 
lindres. Og det kan være svært at være læge og rådgive patienten bedst muligt, når hele Facebook er med i 
konsultationen og kommer med ofte velmenende, men sjældent særligt fornuftige råd. 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

– Jeg bliver harm, når jeg ser, hvor 
mange fejlagtige oplysninger, der flo-
rerer på Facebook og andre sociale 
medier. Især når det drejer sig om læge-
fagligt stof, der i sidste ende kan betyde 
forskel på liv og død, siger Jakob Linaa 
Jensen, der er forskningschef og docent 
i sociale medier på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole.

Hans forskningsområde er internet-
tet og sociale medier, og han har blandt 
andet kigget på, hvordan de sociale 
medier kan bruges til at fremme politi-
ske og kommercielle formål. Jakob Linaa 
Jensen forstår godt, at læger kan blive 
frustrerede over, at den faglige autoritet 
trues af sejlivede påstande, som strider 
mod, hvad lægen ved er fakta. Men han 
råder alligevel lægerne til at imødegå ar-
gumenterne stille og roligt med fakta og 
gerne med spørgsmål til patienten.

– Der er forskellige slags informa-
tioner på internettet. Der findes meget 
korrekt lægefaglig information -også 
på sociale medier. Problemet er, at der 
også findes meget usandt. Ofte er selve 
hovedartiklen eller det oprindelige 
Facebook-opslag objektive fakta. Fejlene 
og overdrivelserne kommer længere 
nede i kommentar-trådene, og det er 
disse kommentarer, der deles og for-
stærkes. Og det er ofte her, at følelserne 
kommer fem, og formuleringerne bliver 
mere skråsikre og mindre nuancerede. 
Når tilstrækkeligt mange har delt disse 
fejlagtige oplysninger, bliver det efter-
hånden til sandheden, forklarer Jakob 
Linaa Jensen.

Spørg ind til oplysningerne

Han råder lægen til at spørge patienten, 
om hun kan huske, hvor oplysningerne 
er fundet. Ofte kan det give anledning til 
en positiv dialog, hvor lægen og patien-
ten i fællesskab kan vurdere, om infor-
mationerne er troværdige eller ej.

– Der er stor forskel på kvaliteten 
af de oplysninger, du kan finde på de 
sociale medier, alt efter hvor de oprin-
delige artikler og opslag stammer fra. 
Læge-sites som fx Netdoktor indeholder 
oplysninger, der bygger på faglighed. 
Men en hel del af det andet, der deles, 
stammer oprindelig fra udenlandske in-
ternet-trolde, der kun har ét formål med 
de historier, de planter: At øge salget af 
en bestemt produkt. Sådanne opslag kan 
man ofte kende på, at de er skrevet på 
et ubehjælpsomt dansk, fordi der på et 
tidspunkt har været brugt automatiske 
oversættelsestjenester, lyder ét af Jakob 
Linaa Jensens råd til, hvordan lægen og 
patienten sammen kan bedømme for-
skellige oplysningers troværdighed. 

– Det er afgørende, at lægen og 
patienten indgår i en positiv, men også 
kritisk dialog. Mange læger opfatter 
det faktisk som et godt udgangspunkt, 
at patienten på forhånd har sat sig ind i 
symptomer og mulige behandlinger. Det 
gør i hvert fald, at patienterne er mere 
bevidste om, hvordan de har det, og 
det kan sagtens gøre samtalen og diag-
nosticeringen lettere for begge parter… 
men det kræver selvfølgelig, at patien-
ten får vejledning til at skelne mellem, 
hvad der er fagligt korrekt, og hvad der 
er skrøner, påpeger kommunikations-
forskeren.

Specialister kortsluttes

At få forklaret den enkelte patient, hvad 
der er op og ned i den medicinske vi-
den, er ikke det største problem med de 
sociale medier. Ind i mellem vokser en 
sag så hurtigt, at lægernes faglige argu-
menter ikke når at blive hørt. Når en sag 
bliver et vælgerkrav i politikernes hove-
der, kan lovgivningsarbejdet pludselig 
foregå med ekspresfart.

Både formanden for Praktiserende 
Lægers Organisation, Christian Freitag 
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og Anders Beich, der er formand for de 
praktiserende lægers videnskabelige 
selskab, DSAM, har fx udtalt sig til pres-
sen om, at der mangler kontrollerede 
forsøg med medicinsk cannabis. Der 
er ikke tilstrækkelig dokumentation for 
gavnlige virkninger eller bivirkninger. 
Derfor mener de begge, at mange læger 
ikke vil tage ansvar for at udskrive can-
nabis. Udtalelserne har udløst reaktio-
ner både i de traditionelle medier og hos 
nogle af de politikere, der har besluttet, 
at cannabis fra 1. januar skal kunne 
ordineres til fx sklerosepatienter, ryg-
marvsskadede, patienter i kemoterapi 
og smertepatienter.

Nogle politikere har en tone, der 
nærmest beder lægerne om at makke 
ret, aviserne bruger overskrifter som 
at ”syge går forgæves efter cannabis-
medicin”. Og på de sociale medier ”går 
lægerne medicinalindustriens ærinde” 
– selv om det som regel udtrykkes mere 
kraftfuldt end her.

Case-stories vs. statistik

– Det er en række sager, der viser, at det 
er svært at hamle op med nyheder på de 
sociale medier. Diskussionen om MSR- 
og HPV-vaccine er eksempler, som 
kommer til at koste liv. Kampagnerne er 
svære at stoppe – selv nu, hvor nogle af 
ophavsmændene er dømt for videnska-
belig uredelighed, påpeger Jakob Linaa 
Jensen.

Påstande på de sociale medier bygger 
på følelser og eksempler. Der er let at 
finde mennesker, der er blevet uforklar-
ligt raske efter et besøg hos en healer, 

efter indtagelse af et naturlægemiddel, 
eller som har fået voldsomme bivirknin-
ger efter en vaccination… især hvis man 
ikke behøver at forklare, at der rent fak-
tisk er en sammenhæng.

– Over for case-stories, som patien-
terne ’næsten selv’ kender, fordi de 
har læst om dem, delt og liket dem på 
Facebook, har vi kun den lægefaglige 
viden og kedelig statistik, som de fleste 
har svært ved at forstå, siger Jakob Linaa 
Jensen, der råder lægerne til at prøve 
alligevel.

Hjælp Facebook med at rette 
fake news

Hver dag får mere end én kvinde livmo-
derhalskræft. Over hundrede dør af syg-
dommen hvert år. Kun ca. 0,2 procent 
af de vaccinerede indrapporter alvorlige 
bivirkninger, som betyder, at de i en 
periode ikke kan arbejde eller gå i skole. 
Og indrapporterede bivirkninger er jo 
ikke det samme, som at symptomerne 
rent faktisk stammer fra vaccinen.

– Problemet er, at lægen og patien-
ten taler hver sit sprog. For dén, der 
er videnskabeligt uddannet og forstår 
statistik, er valget let. For dén, som 
har billedet af en grædende ung pige, 
der fortæller om hævede øjne, udslæt 
og stærke smerter, på nethinden, er 
det svært. Men hvis man forklarer de 
statistiske fakta med eksempler fra pa-
tientens hverdag og spørger patienten, 
hvad de helst selv vil, kan det gøres lidt 
lettere, siger Jakob Linaa Jensen.

Han mener, at det er ødelæggende 
for hele vores samfund, at videnska-

belige fakta har så svært ved at trænge 
igennem støjen på de sociale medier. 
Og han råder alle, der tror på evidensba-
seret videnskab, til at efter bedste evne 
imødegå fake news, og rette fejl og mis-
forståelser.

Foto:
Shutterstock.com
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DIABETES OG KØREKORT  
– NYE REGLER 2017
I august 2017 blev reglerne for udstedelse af kørekort revideret. De tidligere regler var komplicerede, og 
revisionen har ikke medført, at det er blevet lettere at administrere reglerne, hverken for patienterne eller 
lægerne, der skal udfylde de relevante attester.

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Gruppen af patienter med diabetes 
er meget heterogen strækkende sig 
fra personer uden komplikationer til 
patienter med svært nedsat syn, am-
putationer, dialysebehandling, sequele 
til apopleksia cerebri og svær hjerte-
sygdom. Mange patienter behandles 
med insulin eller sulfonylurinstof, der 
kan medføre hypoglykæmi, der er as-
socieret med nedsat evne til at føre mo-
torkøretøj. Endvidere har patienterne 
forskellig viden om diabetes og vilje til 
at monitorere den glykæmiske kontrol. 
Sygdommens stabilitet og risikoen for 
hypoglykæmi varierer også fra patient til 
patient.

Kørekortsreglerne for diabetes foku-
serer på patientens viden og holdning til 
blodglukosemonitorering og på hypog-
lykæmi, herunder specielt om patienten 
har symptomer ved hypoglykæmi. Det 
altoverskyggende problem i forbindelse 
med diabetes og kørsel er manglende 
erkendelse af hypoglykæmi, og om 
patienten har haft tilfælde af svær hypo-
glykæmi. 

Definitioner på alvorlig 
hypoglykæmi og manglende 
erkendelse af tilstanden

Alvorlig hypoglykæmi defineres som 
en tilstand, der kræver assistance fra en 
anden person. Der skelnes endvidere 
imellem, om der er tale om et tilfælde, 
der er opstået i vågen eller sovende 
tilstand. En person anses for at lide af 
recidiverende alvorlig hypoglykæmi, når 
den pågældende har haft to eller flere 
tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden 
for en periode på 12 måneder.

Hvordan afgøres det, om en patient har 
symptomer (erkendelse af tilstanden) 
ved hypoglykæmi ?
Der findes ingen veletableret metode til 

at afgøre, om en patient har erkendelse 
af hypoglykæmi.

Svar på følgende spørgsmål kan 
benyttes til en grov klassifikation af pa-
tienterne:
Har du symptomer, når du har lavt blod-
glukose?
–  altid – normal erkendelse af tilstanden
–  oftest – nedsat erkendelse af tilstan-

den
–  nogle gange eller aldrig – manglende 

erkendelse af tilstanden

Udfyldelse af attester

For ansøgere med diabetes er doku-
mentationskravet mere omfattende, hvis 
de bliver behandlet med medicin, der 
kan medføre hypoglykæmi – især for 
kørekort til Gruppe 2-køretøjer.

Den behandlingsansvarlige læge kan 
være en speciallæge i et ambulatorium 
eller den praktiserende læge.

Der findes to attester. Den generelle 
”Blanket til helbredsmæssige oplysnin-
ger ved udstedelse af kørekort” som 
alle skal have udfyldt og en speciel 
blanket til brug ved diabetes patienter, 
der behandles med medicin, der kan 
medføre hypoglykæmi (insulin og sulfo-
nylurinstof, herunder repaglinid) ”Læ-
geerklæring om diabetes i forbindelse 
med helbredsmæssige oplysninger ved 
udstedelse af kørekort” (figur 1), der 
udfyldes af den behandlingsansvarlige 
læge.

For ansøgere til gruppe 1 kørekort (fi-
gur 2), som behandles med medicin, der 
kan medføre hypoglykæmi, og diabetes-
sygdommen er ustabil eller har medført 
komplikationer, bør der foreligge en 
diabetes attest, eventuelt vedlagt sup-
plerende oplysninger.

For ansøgere til gruppe 2 kørekort (fi-
gur 2), som behandles med medicin, der 
kan medføre hypoglykæmi (insulin og 
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sulfonylurinstof, herunder repaglinid), 
skal der medsendes en udfyldt diabe-
tesattest. Attesten skal være udfyldt af 
den behandlingsansvarlige læge/afde-
ling. Diabetesattesten skal indeholde 
informationer, som gør det muligt at 
vurdere, om ovenstående forudsætnin-
ger (se krav for gruppe 2) for kørekort 
er opfyldt.

Krav ved udstedelse og fornyelse 
af kørekort

Gruppe 1 (figur 2): Der er følgende 
krav til ansøgeren, som har diabetes:
1.  Ansøgere med recidiverende alvorlig 

hypoglykæmi i vågen tilstand kan 
først få kørekort udstedt eller fornyet 
tre måneder efter sidste tilfælde.

2.  Ansøgere, der lider af recidiverende 
alvorlig hypoglykæmi i vågen tilstand, 
kan kun få udstedt eller fornyet køre-
kort på baggrund af en udtalelse fra 
egen læge eller speciallæge i intern 
medicin med særlig kendskab til dia-
betes. Lægen bør udfylde diabetesat-
testen »Lægeerklæring om diabetes 
i forbindelse med helbredsmæssige 
oplysninger ved udstedelse af køre-
kort«.

3.  Ansøgeren må ikke have nedsat er-
kendelse af tilstanden. Det vil sige, at 
ansøgeren i tide skal kunne opdage, 
at blodsukkerniveauet falder. An-
søgeren skal altså kunne genkende 
advarselssymptomer, inden der sker 
en påvirkning af bevidstheden.

4.  At ansøgeren forstår risikoen i forbin-
delse med hypoglykæmi.

5.  At ansøgeren er i stand til at kontrol-
lere sygdommen på en tilfredsstil-
lende måde og har den fornødne 
egenomsorg i forbindelse med bilkør-
sel.

Gruppe 2 (figur 2):
For ansøgeren, som har diabetes og 
som behandles med lægemidler, som 
giver en lav eller ingen risiko for hypo-
glykæmi, eller som slet ikke behandles 
med medicin mod diabetes, gælder de 
samme regler som for Gruppe 1.

Ved behandling med medicin, som 
medfører risiko for fremkaldelse af 
hypoglykæmi, kræves en udtalelse fra 
speciallæge i endokrinologi/intern me-
dicin eller egen læge, hvis det er denne, 
der behandler og kontrollerer diabetes-
sygdommen. Lægen bør udfylde den 
særlige diabetesattest: »Lægeerklæring 
om diabetes i forbindelse med helbreds-
mæssige oplysninger ved udstedelse 
af kørekort«. Følgende forudsætninger 
skal være opfyldt:
1.  Der har ikke været tilfælde af hypo-

glykæmi, herunder hypoglykæmi 
opstået under søvn, inden for de se-
neste 12 måneder.

2.  Ansøgeren kan erkende og reagere 
på advarselssymptomer for hypog-
lykæmi.

3.  Ansøgeren skal ved lægeundersø-
gelsen godtgøre, at pågældende er 
i stand til at kontrollere sygdommen 

ved regelmæssige målinger af blod-
sukkerniveauet mindst to gange om 
dagen og på tidspunkter, hvor ved-
kommende skal køre.

4.  Ansøgeren skal ved lægeundersøgel-
sen godtgøre, at pågældende forstår 
risikoen i forbindelse med hypog-
lykæmi.

5.  Der må ikke i forbindelse med dia-
betessygdommen være andre kom-
plikationer, som for eksempel syns-
svækkelse, neuropati eller kognitiv 
svækkelse, som kan medføre en risiko 
for trafiksikkerheden.

Der kan ikke anbefales kørekort til lille 
eller stor bus til erhvervsmæssig person-
befordring eller til personer, som fører 
udrykningskøretøjer, hvis ansøgeren har 
type 1 diabetes på grund af de særlige 
risici, der er ved denne type diabetes 
og de særlige risici, der er ved at føre 
sådanne køretøjer.

Tidsbegrænsning af kørekort

Gruppe 1 (figur 3)
Hvis ansøgeren behandles med medi-
cin, uanset om det drejer sig om me-
dicin, der kan medføre hypoglykæmi 
eller ej, kan kørekortet sædvanligvis 
udstedes med en individuelt fastsat tids-
begrænsning på højst fem år.

Såfremt en ansøger ikke behandles 
med medicin mod diabetes, udstedes 
kørekortet sædvanligvis uden særlig 
tidsbegrænsning

Kørekortskategorier
Lille kørekort (gruppe 1)
- Motorcykel
- Almindelig bil
- Almindelig bil med 

påhængskøretøj
- Traktor/motorredskab

Stort Kørekort (gruppe 2)
- Lastbil
- Lastbil med stort 

påhængskøretøj
- Lille bus- maks 8 meter lang 

og befording af maks 16 
personer

- Bus med mere end 8 
siddepladser

- Køretøj til erhvervsmæssig 
persontransport - Taxa og 
bus

Man anbefaler ikke kørekort til lille bus eller stor bus eller mulighed for at føre 
udrykningskøretøj til personer med type 1 diabetes 

Figur 2. Kørekortskategorier

Figur 1. Diabetesblanketten
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Kortere tidsbegrænsninger end de 
anførte kan komme på tale ved alvorlig 
recidiverende hypoglykæmi eller for ek-
sempel hvis tilstanden har været ustabil.

Gruppe 2 (figur 3)
Hvis kravene er opfyldt, og ansøger 
behandles med lægemidler, der giver 
en lav eller slet ingen risiko for hypo-
glykæmi, kan kørekortet sædvanligvis 
udstedes med en individuelt fastsat tids-
begrænsning på højst fem år, det vil sige 
svarende til den normale gyldighedspe-
riode for Gruppe 2-kørekort.

Hvis ansøgeren ikke behandles med 
medicin mod diabetes, kan kørekort 
udstedes uden særlig tidsbegrænsning, 
det vil sige svarende til den normale gyl-
dighedsperiode for Gruppe 2-kørekort.

Hvis ansøgeren bliver behandlet 
med medicin, som medfører risiko for 
fremkaldelse af hypoglykæmi (insulin 
eller sulfonylurinstof, herunder repagli-
nid), anbefales kørekortet sædvanligvis 
udstedt med et vilkår om en individuelt 
fastsat tidsbegrænsning på højst tre år.

LADA og MODY – specielle 
former for diabetes

Den særlige variant af diabetes, som 
benævnes Latent Autoimmune Diabetes 
in Adults (LADA) vil, hvis der er påbe-
gyndt insulinbehandling, sædvanligvis 
skulle vurderes som type 1 diabetes. 
Maturity-Onset Diabetes of the Young 
(MODY) findes i adskillige varianter og 
skal sædvanligvis henregnes som type 2 
diabetes.

Bariatrisk operation

Hvis diabetes sygdommen ændres ef-
ter en bariatrisk operation, således at 
blodsukker- reguleringen normaliseres, 
og behovet for medicinsk behandling 
ophører, vurderer Sundhedsstyrelsen 
tilstanden som diabetes uden medicinsk 
behandling. I sjældne tilfælde se reaktiv 
postprandial hypoglykæmi efter gastrisk 
bypass kirurgi. Ofte kan personen være 
uden advarselsfunktioner før der opstår 
cerebral dysfunktion, der medfører ned-
sat evne til på betryggende måde at føre 
et køretøj. 

Lægeligt kørselsforbud

Hvis et tilfælde med uforklarlig hy-
poglykæmi eller et enkelt tilfælde af 
alvorlig hypoglykæmi kan forklares ud 
fra forhold, som har en minimal risiko 
for gentagelse, og sygdommen i øvrigt 
er velkontrolleret, kan et kørselsforbud 
afkortes eller eventuelt undlades.

Gruppe 1 kørekort
Hvis der har været et tilfælde med 
uforklarlig hypoglykæmi i vågen til-
stand, vil der normalt være behov for 
en symptomfri observationsperiode på 
sædvanligvis tre måneder inden patien-
ten igen må føre motorkøretøj af den 
pågældende kategori. Lægen bør derfor 
udstede et lægeligt kørselsforbud i den 
periode.

Kommentar Sten Madsbad. De fleste 
insulinbehandlede har hypoglykæmi, 
som også kan forekomme uventet. 

”Tilfælde af uforklarlig hypoglykæmi” er 
uklart formuleret, og der må formentlig 
menes at tilfældet også skal have påvir-
ket evnen til at køre bil. 

Hvis der har været recidiverende til-
fælde af ”alvorlig hypoglykæmi i vågen 
tilstand”, bør der udstedes et lægeligt 
kørselsforbud i minimum tre måneder. 
Ved nedsat erkendelse af tilstanden 
i vågen tilstand, bør der udstedes et 
lægeligt kørselsforbud, indtil forholdet 
er afhjulpet. Patienten skal desuden 
vise, at vedkommende forstår risikoen 
i forbindelse med hypoglykæmi og er i 
stand til at kontrollere sygdommen på 
en tilfredsstillende måde.

Gruppe 2 kørekort:
Patienten må ikke lide af alvorlig hypo-
glykæmi og/eller nedsat erkendelse af 
tilstanden i hverken vågen eller sovende 
tilstand. Hvis der optræder et tilfælde af 
alvorlig hypoglykæmi i vågen eller so-
vende tilstand, bør der udstedes et læ-
geligt kørselsforbud i op til 12 måneder, 
og kørslen med Gruppe 2-køretøjer kan 
først genoptages, når problemstillingen i 
øvrigt er afhjulpet.

Begrebet kørselsforbud benyttes om 
den periode, som en læge har vurderet, 
at patienten ikke kan føre motorkøretøj 
på betryggende måde på grund sit hel-
bred.

Lægen skal altid informere patienten, 
hvis hans/hendes helbred udgør en fare 
ved motorkørsel, så patienten er klar 
over sin situation. Lægen skal fortælle 
patienten, at han/hun skal indstille sin 
motorkørsel (kørselsforbud).

Hvis det vurderes, at patienten ikke er 
indstillet på at overholde kørselsforbu-
det, skal lægen anmelde det til Embeds-
lægeinstitution. Lægen skal forinden 
have forsøgt at indhente patientens 
samtykke til videregivelse af helbreds-
oplysningerne. I helt særligt akutte 
situationer, hvor det er nødvendigt uden 
ophold at inddrage kørekortet, kan an-
modes om politiets bistand.

Kortere tidsbegrænsninger end den 
ovenfor anførte fastsættes med ud-
gangspunkt i ansøgerens sygdomshisto-
rie og tilstand, for eksempel ved alvorlig 
recidiverende hypoglykæmi.

Generel vejledning til patienterne 
der behandles med medicin 
(insulin og sulfonylurinstof), som 
kan medføre hypoglykæmi

– Der måles blodglukose før start på 
kørsel, og regelmæssig under kørsel 
afhængig af blodglukoseniveau før start 
på kørsel, og af hvor labil diabeten er. 

Kørekort Behandling Varighed af 
kørekort

Attestkrav

Gruppe 1 
Lille kørekort

Diætbehandling Op til 15 år
Lægeattest første gang 
man skal forny

Medicin med ingen eller lille 
risiko for hypoglykæmi Op til 5 år Lægeattest

Medicin med risiko for 
hypoglykæmi

Op til 5 år
Lægeattest og
Diabetesattest, også 
diabetes attest ved ustabil 
sygdom eller 
komplikationer

Gruppe 2
Stort kørekort

Diætbehandling Op til 5 år Lægeattest

Medicin med ingen eller lille 
risiko for hypoglykæmi

Op til 5 år Lægeattest

Medicin med risiko for 
hypoglykæmi

Op til 3 år Lægeattest og 
Diabetesattest

Figur 3. Tidsbegrænsning af kørekort. Begrænsninger kan efter individuel vurdering være 
kortere end de i tabellen angivne
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Der medbringes hurtig absorberbare 
kulhydrater (f.eks. juice) i bilen
–   Ved symptomer på hypoglykæmi 

stoppes kørsel straks, der indtages 
hurtig absorberbare kulhydrater og 
måles blodglukose. 

–   Kørsel kan startes igen, når blodglu-
kose er over 7 mmol/l, og patienten 
er uden følger (symptomer) på hypo-
glykæmi

–   Efter et insulintilfælde kan den kogni-
tive funktion, herunder reaktionstiden 
være nedsat i op til 45 minutter. 

Oversigt over klassifikation af hyp-
pigt anvendte antidiabetika i trafik-
sikkerhedsmæssig sammenhæng:
Lægemidler som medfører risiko for 
hypoglykæmi af trafiksikkerhedsmæssig 
betydning:
1.  Insulin og kombinationspræparater, 

der indeholder insulin.
2.  β-cellestimulerende midler (sulfo-

nylurinstoffer og meglitinider): Glime-
pirid (Amaryl), gliclazid (Diamicron), 
glibenclamid (Daonil, Hexaglucon), 
repaglinid (Novonorm) og nateglinid 
(Starlix).

Lægemidler, som giver en lav eller ingen 
risiko for hypoglykæmi af trafiksikker-
hedsmæssig betydning:
1.  Biguanider: Metformin (for kombina-

tioner, se nedenfor)
2.  Glitazoner (thiazolidinedioner): Pi-

oglitazon (Actos, Pioglitazon).
3.  DPP-IV-hæmmere: Alogliptin (Vi-

pidia), linagliptin (Trajenta), saxag-
liptin (Onglyza®, Qtern), sitagliptin 
(Januvia®, Xelevia) og vildagliptin 
(Galvus®, Jalra).

4.  DPP-IV-hæmmere i kombinationer: 
Alogliptin+pioglitazon (Incresync), 
alogliptin+metformin (Vipdomet), 
linagliptin+metformin (Jentadueto), 
saxagliptin+metformin (Komboglyze), 
sitagliptin+metformin (Janumet®) og 
vildagliptin+metformin (Eucreas).

5.  SGLT-2-hæmmere: Canagliflozin (In-
vokana), dapagliflozin (Forxiga®) og 
empagliflozin (Jardiance).

6.  SGLT-2-hæmmere i kombinationer: 
Dapagliflozin+saxagliptin (Qtern), 
dapagliflozin+metformin (Xigduo) og 
empagliflozin+metformain (Synjardy).

7.  GLP-1-analoger: dulaglutid (Trulicity), 
exenatid (Bydureon, Byetta), lirag-
lutid (Victoza®, Saxenda), lixisenatid 
(Lyxumia).

Kommentar

Konsekvenserne af hypoglykæmi kan 
blive særlig alvorlige ved kørsel med 
tunge motorkøretøjer, ved personbe-
fordring eller udrykningskørsel. Arbej-
det som erhvervschauffør kan føre til 
uregelmæssig livsførelse og måltider, 
således at risiko for hypoglykæmi øges. 
Da erhvervschauffører tilbringer me-
gen tid med kørsel uden pauser, øges 
den samlede risiko derved. Insulinbe-
handlede diabetikere bør derfor som 
udgangspunkt undgå at være erhvervs-
chauffører, især at køre store og tunge 
motorkøretøjer eller køre erhvervsmæs-
sig personbefordring. Dette gælder 
specielt rutebilschauffører, som er af-
hængige af at følge køreplanen, og lang-
turschauffører der køre store lastbiler. 
Taxachauffører har bedre muligheder 
for at tilpasse kørslen til madindtagelse, 
men til gengæld kører de ofte i mange 
timer, hvorved risikoen for hypoglykæmi 
under kørsel øges.

Ved udrykningskørsel er der ikke mu-
lighed for at stoppe kørslen ved symp-
tomer på lavt blodsukker, for måling af 
blodsukker og/eller sukkerindtagelse. 
Endvidere kan stress under en vanskelig 
udrykning medføre, at det er vanskeligt 
at erkende symptomerne på hypog-
lykæmi.

Kørekortsregler for diabetespatienter 
fokuserer på risikoen ved kørsel i forbin-
delse med hypoglykæmi. Diabetikere, 
der oplever mere end et svært tilfælde af 
hypoglykæmi om året, der kræver hjælp 
fra anden person, kan ikke umiddelbart 
få fornyet kørekortet. Der er dog mu-
lighed for en individuel vurdering. Den 
gruppe af diabetikere, reglerne specielt 
fokuserer på, er dem, der behandles 
med insulin eller sulfonylurinstof. 

Endvidere er der fokus på de patien-
ter, der ikke har symptomer i forbindelse 
med hypoglykæmi. De kan ikke umid-
delbart få fornyet kørekortet. Endvidere 
er der i de nye regler lagt op til en større 
ansvarlighed blandt diabetikerne i form 
af måling af blodglukose før og under 
kørsel. 

En undersøgelse fra Hillerød sygehus 
tyder på, at patienterne ikke rapporterer 
om svære hypoglykæmier ved de ambu-
lante kontroller for at undgå problemer 
med kørekortet. Det er uheldigt, da 
information om hypoglykæmi er vigtig i 
relation til fastlæggelse af det glykæmi-

ske mål for den enkelte patient, samt når 
der skal reguleres på insulindoser.

Som noget nyt indgår svære hypog-
lykæmitilfælde om natten ikke i vurde-
ringen af, hvor mange hypoglykæmi-
tilfælde en person har haft i relation til 
gruppe 1, mens det fortsat tælles med 
ved gruppe 2 kørekort.

Der kommet mere fokus på, at lægen 
ved de ambulante kontroller diskuterer 
diabetes og kørekort med de patienter, 
der behandles med insulin og sulfonylu-
rinstof. Patienterne er også blevet mere 
beviste omkring kørekort og hypog-
lykæmi, og man kan håbe at det med-
føre at de i højere grad følge reglerne 
omkring blodsukkermåling inden og 
under bilkørsel.

Mange type 2 diabetes patienter, der 
behandles med sulfonylurinstof, kan 
skiftes til behandling med en SGLT-2 
hæmmer, DPP-4 hæmmer eller en 
GLP-1 receptor agonist, der ikke in-
ducerer hypoglykæmi, og dermed har 
patienten ikke længere noget problem i 
relation til sit kørekort. En del af de insu-
linbehandlede type 2 diabetespatienter, 
kan komme ud af insulinbehandling ved 
skift til en GLP-1 receptor agonist evt. 
i kombination med en SGLT-2 hæm-
mer. Til patienter, der kører meget og i 
længere tid af gangen, som f.eks. taxa-
chauffører, bør ovennævnte behandlin-
ger så vidt muligt benyttes i kombination 
med metformin. 

Kilde: https://stps.dk/da/borgere/
helbred-og-koerekort/
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2014:	
BMI	29,	165	cm

2016:	
BMI	22,	166	cm

KNÆARTROSE  OG OVERVÆGT

ARTROSE

Artrose kaldes på dansk slidgigt.

Artrose kan ses på røntgenbilleder, 
og den slags forandringer har alle i 
mindst et led i alderen 60 år.

Ca. 10 % af befolkningen over 55 år 
lider af smerter ved knæartrose.

Omkring halvdelen af personer med 
knæartrose er samtidig overvægtige.

Artrose er en delvist arvelig syg-
dom, som især rammer led på fingre 
og knæ.

Artrose har vekslende faser, hvoraf 
nogle er klart præget af inflamma-
tion (betændelseagtig forandring).

Hold vægten nede ved knæartrose.

AF PROFESSOR, DR.MED., INSTITUTCHEF 

HENNING BLIDDAL, PARKER INSTITUTTET, 

BISPEBJERG-FREDERIKSBERG HOSPITAL

Knæartrose er yderst almindelig og 
plager ca. 10 % af personer over 55 år. 
Knæartrose giver dels smerter, dels ned-
sat funktion af knæet. Mens de fleste 
klarer at gå på flad vej, bliver stigninger/
trapper tiltagende svære at overkomme, 
og en større, verdensomspændende 
spørgeundersøgelse blandt knæpatien-
ter har godtgjort, at det værste enkelt-
problem er generne ved at rejse sig op.

Alle disse forhold forværres, hvis 
man ud over de dårlige knæ skal slås 
med overvægt. Det virker som en selv-
følgelighed, men det er først de sidste 
ca. 10 år, det har været påvist, hvor stor 
en glæde personer med overvægt og 
dårlige knæ får at et vægttab. I danske 
undersøgelser fandt man således, at et 
vægttab på 10 % gav en 30 % forbedring 
af knæproblemerne. Dette er en ekstra 
god investering i betragtning af, at det 
jo er den kedelige ende af skalaen, der 
bliver gjort noget ved. Mens mange 
før havde store problemer med at klare 
trapperne eller at bære indkøbene hjem, 
bliver det klart lettere efter vægttabet.

Mange med disse problemer har 
været endog særdeles aktive med 
idrætsaktiviteter, som måske har måttet 
opgives på grund af knæene. Hvis man 
derfor i ungdommen har vænnet sig til 
at kunne spise hvad som helst, er det 
ekstra svært at komme ned i kalorieind-
tag, og en del tidligere topidrætsfolk har 

skiftet musklerne ud med en kedelig 
overvægt.

En hel del ender med at få så store 
problemer med de slidte knæ, at de må 
skiftes ud med proteser ved operation. 
I Danmark bliver ca 10.000 knæ skiftet 
med protese om året, et antal, der har 
ligget stabilt på dette høje niveau de se-
neste år. Sagt på en anden måde kunne 
det tyde på at op mod 20 % af de ældre 
årgang risikerer at få en knæprotese, 
og selv om kirurgerne er dygtige, vil de 
fleste nok gerne undgå operation, hvis 
der er andet at gøre. Omkring halvdelen 
af de knæopererede er overvægtige, 
og med et vægttab må der ligge en mu-
lighed for at undgå i hvert fald nogle af 
operationerne.

Forskning i vægttab

Her kommer ny dansk forskning til 
hjælp. Flertallet af overvægtige med dår-
lige knæ kan tabe de ca. 10 % af vægten, 
som virkelig gør en forskel for knæet. 
Ofte hører man, at det ikke nytter med 
disse vægttab, fordi man ‘bare tager det 
på igen’, men det kan man gøre noget 
ved. På Parker Instituttet, Frederiksberg 
Hospital, er en gruppe på omkring 150 
patienter med kombinationen af dårlige 
artroseknæ og kraftig overvægt blevet 
behandlet med diæt og vægttab. Indled-
ningsvis kom deltagerne på et målrettet 

Figur 1. Denne patient var indstillet til udskiftning af begge knæ med proteser – efter 
vægttabet blev patienten næsten smertefri – og beholdt sine egne knæ.
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kostprogram, med 8 ugers skrap kur på 
måltidserstatninger. Hvis man holder 
denne kur, er vægttabet ca. 2 kg om 
ugen. Senere blev deltagerne fulgt i 
flere år, og støttet af ca. en måltidserstat-
ning om dagen og gruppetilknytning, 
kan et flertal holde vægten nede, hvor 
der i gennemsnit kun var meget beske-
den øgning af vægten, ½-1 kg over 3 år.

Ud over betydningen for den almene 
sundhed betød dette, at kun meget få af 
deltagerne – som alle havde ret dårlige 
knæ – blev nødt til at få knæprotese, i 
alt kun 20 af de 150. Resten klarede sig 
med andre ord med deres egne knæ.

En anden fordom blev punkteret ved 
dette forsøg. Nogle tror, at gentagne 
kure går ud over muskelmassen, hvor 
forventningen er, at man taber sig i 
musklerne og så tager på igen i fedtvæ-
vet. Det viser sig heldigvis, at denne kur 
langt overvejende giver vægttabet fra 
fedtvæv, det vil sige at muskelmassen 
forbliver intakt. Som et ekstra interes-
sant fund blev deltagerne sundere af 
kuren, formentlig fordi kostprodukterne 
giver tilskud af vigtige vitaminer og mi-
neraler, i modsætning til en overvægtig 
persons egen kostplan, som kan afspejle 
en evig kamp mellem ganske sparsomt 
kalorieindtag og smuttere, hvor man 
lader stå til med alle de tomme kalorier, 
f.eks. kager og chokolade. Kosterstat-
ningerne er ret velsmagende, og skulle 
man være fristet af lidt sødt, er der ogås 
mulighed for at tage en såkaldt ‘bar’.

Vægtens betydning for 
knæleddet

Vægtbelastningen er altafgørende for 
knæet funktion. Hvis der er tale om 
et uskadt knæ, dvs en sund og glat 
ledflade, kan knæet klare det utrolige. 
F.eks. sker der intet med et sundt knæ 
under langdistanceløb eller cykelture. 
Derimod skifter billedet helt ved artrose, 
hvor ledfladen bliver ru, og knæet rea-
gerer med øget irritation (inflammation) 

på større belastninger. Det betyder igen, 
at knæartrose typisk forhindrer kraftig 
motion og dermed at man taber sig på 
den måde. Der er kort sagt ingen vej 
uden om ændring af diæt, hvis vægten 
skal ned.

Når et led skal flytte sig sker det ved 
muskeltræk omkring leddet; i bevægel-
sen har knæet derfor dels kropsvæg-
ten på sig plus mindst det samme fra 
musklerne. Ellers kommer man ingen 
vegne. Og hvis man går lidt hurtigere 
eller endda løber, vil trykket på ledfla-
den blive 3-4 gange kropsvægten. Det 
betyder igen, at et vægttab kommer en 
ekstra til gode ved at reducere trykket 
på knæet.

Knæled bliver i 90 % af tilfældene 
slidt skævt ved artrose, idet ledfladen 
på indsiden af knæet tager det meste af 
trykket. Det er her de fleste skader sker 
under sport, og typisk vil menisken på 
denne side af knæet få de fleste skader. 
Samtidig er det vist, at sportsfolk i sen-
forløbet efter meniskskader (operation) 
udvikler meget sværere artrose i knæet, 
hvis de samtidig er overvægtige. Samlet 
betyder de kraftige påvirkninger af ind-
siden af knæet, at de fleste med knæar-
trose bliver tiltagende hjulbenede. Når 
vægten bliver lagt på dette ‘hjul’ bliver 
det trykket ud mod siden, og belastnin-
gen går ud over det dårlige hjørne. Som 
det ses i figur 1 kan resultatet af et vægt-
tab også måles på graden af fejlstilling i 
knæet, og et stort vægttab kan medføre, 
at knæet rettes noget op.

Andre effekter af vægttab på 
knæ

Fedtvæv producerer en række stoffer, 
som kan virke skadelige på led. Man 
tror, at fedtvæv er et fredeligt depot, 
men det er aktivt og udskiller dels fedt-
hormoner, adipokiner, dels nogle af de 
kendte ‘bad guys’ i ledsammenhæng. 
Signalstoffer som TNF-alfa er kendt fra 
inflammatoriske ledsygdomme, hvor 

FAKTA

Mindst 50 % af ældre har artrose i knæled, men ikke alle er besværet af disse 
forandringer.

Over 10 % af befolkningen over 55 år har betydende smerter fra knæartrose.

Ca. 10.000 får hvert år skiftet knæ ud med protese på grund af knæartrose.

Ved svær knæartrose er der samtidig overvægt (BMI≥28 kg/m2) hos omkring 
halvdelen.

Figur 2. Knæet har sit eget fedtvæv, Hof-
fas legeme, som måske producerer skade-
lige stoffer – direkte ind i leddet. Her ses 
fedtvævet som to buler neden for knæskal-
len.
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dyre, biologiske behandlinger er rettet 
mod at sænke niveauet af netop dette 
stof. TNF-alfa produceres i fedtvæv, og 
det er vist, at et større vægttab sænker 
niveauet af TNF-alfa i blodet hos perso-
ner med knæartrose.

Knæet har sit eget fedtvæv: fortil un-
der knæskallen er der en fedtpude, Hof-
fas legeme, som ligger i selve leddet. 
Dette fedtvæv er øget ved knæartrose 
og samtidig overvægt, og inflammation i 
fedtpuden er en af årsagerne til smerter 
ved knæartrose. Det kan meget vel tæn-
kes, at skadelige stoffer fra fedtpuden 
påvirker naboleddet direkte.

Hvad bør samfundet gøre?

Der bliver i Danmark udført 10.000 ud-
skiftninger af knæled med protese om 
året. Det er i virkeligheden rystende at 
tænke på, at måske op mod hver femte 
dansker ender med et kunstigt knæ. 
Halvdelen af de opererede er over-
vægtige, og det ville da være ret oplagt 
først at tilbyde denne store gruppe 

borgere et vægttab først; det kunne jo 
være, at flere ville blive i stand til at styre 
vægten og beholde knæene ved en 
målrettet indsats, måske meget lig den, 
deltagerne i Parker Instituttets gruppe-
behandling gjorde gennem de mange 
år, projektet varede. Ikke alle knæ kan 
reddes på den måde, men alle med 
overvægt burde have chancen.

PARKER INSTITUTTET

Den reumatologiske forskningsinstitution på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

60 ansatte, hvoraf 40 er forskere.

Projekter omkring forebyggelse, diagnostik og behandling af almene sygdomme 
med særligt fokus på bevægeapparat og kostfaktorers betydning.

Forskning omkring fedme, både i børne- og voksenalder.

Langtidsprojekt >4 år, om diæt som behandling af knæartrose.

Læs mere på Parkerinst.dk
Artikel: Am J Clin Nutr. 2017 
Sep;106(3):755-763. doi: 10.3945/
ajcn.117.158543. Epub 2017 Jul 26.
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PSYKOLOGISK 
SMERTEBEHANDLING

At smerter skulle kunne inddeles i at 
være enten fysiske eller psykiske er en 
tanke, der tager sit udgangspunkt i æld-
gamle hypoteser. Vi ved i dag, at denne 
enten eller tankegang er forkert og at 
smerter og ubehag fra kroppen ikke kan 
rubriceres på den måde.

Kroniske smerter og de følgetil-
stande, der hyppigt ledsager de kroni-
ske smerter, bør betragtes og behandles 
som en kompleksitet der udvikler sig 
individuelt og skal behandles helheds-
orienteret med lige stor respekt for 
både de biologiske og de psykosociale 
problemstillinger. Vi ved, at langvarige 
og intense smerter blandt andet giver 
søvnforstyrrelser og psykiske lidelser 
som angst, stress og depression. Vi ved 
på den anden side også at patienter med 
svære depressioner – og præmorbidt 
ingen smerter – kan udvikle smerter i 
bevægeapparatet; og vi ved at smer-
terne forsvinder igen når depressionen 
forsvinder. Alvorlig kronisk stress, stor 
frustration og anden langvarig psykisk 
belastning kan også give sig udslag i 
smerter. Hertil kan lægges, at for mange 
smertetilstande er der ikke objektive 
fund, der kan ”verificere” smerterne. Alt 
i alt er det nemt at forstå hvorfor nogen 
– den smerteramte, de pårørende eller 
behandlerne – begynder at lede efter 
andre forklaringer på smerteklagerne, 
det være sig psykologiske: ”det var 
også en hård barndom hun havde” el-
ler sociale: ”der er ingen tradition i den 
familie for at skulle gå på arbejde”. For 
et barn der er vokset op uden tilstræk-
kelig støtte fra sine nærmeste og som i 
voksenalderen udvikler kroniske lænde-
rygsmerter, kan det at få hverdagen til 
at hænge sammen være en særlig stor 
udfordring. Der er ingen tvivl om, at for 
eksempel alvorlige svigt i opvæksten og 
kroniske smerter er to faktorer der kan 
påvirke hinanden negativt – og det er 
netop to forskellige problemstillinger i 
interaktion. For mange kroniske smer-
tepatienter føles det som et forsøg på 
karaktermord, hvis de på baggrund af et 
nogenlunde normalt røntgenbillede får 

at vide at smerterne er noget de bilder 
sig ind og at de blot skal lære at tænke 
positivt eller hvis behandleren begynder 
at lede efter psykiske sårbarheder som 
”forklaring” på smerterne.

Psykologisk smertebehandling 
spænder vidt, fra blot fordomsfrit at 
lytte, til avancerede og langvarige tera-
peutiske behandlingsforløb. Selv med 
de korte konsultationer, der er et vilkår 
for de fleste praktiserende læger, er 
der mange muligheder for initiativer, 
når blot lægen tager udgangspunkt i at 
smerterne findes, præcis som patien-
ten siger og at målet for behandlingen 
ikke er smertefrihed – ofte ikke engang 
smertelindring. Snarere skal man som 
behandler være katalysator for den pro-
ces patienten skal igennem for at få en 
fornuftig hverdag på trods af smerterne. 
Man vil kunne hjælpe patienten til ikke 
at gennemgå unødvendige udredninger 
og behandlinger, hjælpe dem til ikke at 
være overaktive eller omvendt hjælpe 
dem til større aktivitet. Lægen kan med 
fordel selv være opsøgende og tilbyde 
patienterne regelmæssige kontakter 
med 3 til 4 måneders intervaller, hvor 
den medicinske behandling revurderes 
og der følges op på de aftaler om til-
pasning der er indgået. Psykologisk set 
vil det af de fleste blive opfattet som at 
”lægen tager mig alvorligt og jeg er ikke 
alene om dette”. At skulle acceptere 
en kronisk smerte vil af mange blive set 
som at give op og kaste håndklædet i 
ringen. De vil føle sig meget ensomme 
og helt alene med en alt for stor op-
gave. Accept er imidlertid en meget 
arbejdskrævende og aktiv proces, så 
sig til patienten: ”Du skal lære at ac-
ceptere smerterne og sammen finder vi 
ud af hvordan det kan ske”. Regelmæs-
sige opfølgninger er også psykologisk 
smertebehandling og denne tilgang til 
patienten vil sandsynligvis reducere de 
ofte mange og opslidende spontane 
kontakter.

For den praktiserende læge er det 
vigtigt at skelne mellem de mange kro-
niske smertepatienter der har glæde af 

AF SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE 

GITTE HANDBERG, ANÆSTESIOLOGISK-

INTENSIV AFDELING V, ODENSE 

UNIVERSITETSHOSPITAL

Foto: Lars Bye Møller

PSYKOLOGISK 
SMERTEBEHANDLING

Smerterne er som patienten siger 
det er.

Accept er en aktiv og arbejdskræ-
vende proces.

Aftal konsultationer med faste inter-
valler for opfølgning af behandling.

Sig til patienten at spontane konsul-
tationer om kendte smerteproble-
matikker er overflødige.

Hvis tilstanden bliver for kompleks 
til at den kan rummes i almen prak-
sis så henvis et tværfagligt smer-
tecenter eller psykolog med særligt 
kendskab til kroniske smertepatien-
ter.
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den monofaglige behandling hos egen 
læge og de patienter, der har behov for 
tværfaglig smertebehandling i smer-
tecentrene. Alle smerteramte vil dog 
kunne have glæde af en årskontrol. Fra 
begyndelsen af 2017 har vi i Smertecen-
ter Syd OUH sat følgende tekst i vores 
afslutningsnotater; her har jeg medtaget 
anbefalinger til håndtering af medicin på 
længere sigt.

Fremadrettet; Anbefalet opfølgning ef-
ter afsluttet forløb i Smertecentret:
Patienter med kroniske smerter bør 
håndteres som andre patienter med kro-
niske lidelser.

Vi anbefaler derfor enten 3, 6 eller 
12-måneders opfølgningstider hos egen 
læge, hvor patientens medicinstatus 
tages op til revision, og hvor patientens 
psykosociale situation drøftes.

Analgetika kan have aftagende effekt; 
Patienterne kan ofte selv fornemme, 
at effekten viger. Den bedste måde at 
afsløre denne reduktion i effekten er at 
forsøge at trappe behandlingen ned, el-
ler trappe behandlingen helt ud.

Se anbefalinger til nedtrapning her:
http://www.ouh.dk/wm495982

Følg op på de færdigheder patienten 
har lært under behandlingsforløbet i 
Smertecentret. Det kan være at opmun-
tre patienten til at gennemføre afspæn-
dings- eller meditationsøvelser, huske 
patienten på at aktivitetsregulere eller 
blot lytte til patientens besværligheder 

hjemme eller på jobbet forårsaget af 
smerterne.

For information omkring de enkelte hold 
se her:
http://www.ouh.dk/wm497527
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Nuklearmedicinske dyreforsøg: 

GRISEMODEL TIL FORSKNING 
I BEDRE DIAGNOSTIK AF 
OSTEOMYELITIS

AF DYRLÆGE, PH.D. AAGE KRISTIAN OLSEN 

ALSTRUP1, RADIOKEMIKER, PH.D. SVEND BORUP 

JENSEN2 OG OVERLÆGE, PH.D. PIA AFZELIUS3

1  NUKLEARMEDICINSK AFDELING & PET-CENTER, 

AARHUS UNIVSERSITETSHOSPITAL, AARHUS.
2  NUKLEARMEDICINSK AFDELING, AALBORG 

UNIVERSITETSHOSPITAL, AALBORG.
3  BILLEDDIAGNOSTISK AFDELING, KLINISK 

FYSIOLOGISK OG NUKLEARMEDICINSK 

AFSNIT, KØBENHAVNS UNIVERSITETSHOSPITAL 

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL, HILLERØD.

Siden 2012 har en tværfaglig gruppe forsket i bedre diagnostik af 
osteomyelitis. I projektet er en række sporstoffers evne til at påvise 
osteomyelitis blevet sammenlignet i unge grise, som en uge forinden 
var blevet inokuleret med Staphylococcus aureus i den ene femoral-
arterie. Modellen viste sig egnet til at sammenligne PET- og SPECT-
sporstoffer, til at udforske sporstoffernes kinetik og til at undersøge 
inficerede knoglers blodgennemstrømning.

Diagnostik af osteomyelitis

Hæmatogent spredte Staphylococcus 
aureus (S. aureus) bakterier er den hyp-
pigste årsag til osteomyelitis hos unge 
mennesker. Billeddannende teknikker 
som positron emission tomograhy (PET) 
og single-photon emission computed 
tomography (SPECT) bliver hyppigt an-
vendt til at diagnosticere sygdommen. 
Vores tværfaglige forskningsgruppe 
med deltagere fra såvel Aalborg, Aar-
hus som København opnåede i 2011 
en bevilling på 5,5 mio. kr. fra Det frie 
Forskningsråd for Teknologi og Produk-
tion til at sammenligne eksisterende og 
nye sporstoffers evner til diagnostik af 
osteomyelitis. Pengene er blevet brugt 
i perioden fra 2011 til og med 2017 og 
har til dato resulteret i 12 publikationer i 
peer-reviewed tidsskrifter, og flere er på 
vej omhandlende forsøgs- og modelop-
timeringen, design af nye sporstoffer, 
forbedring af eksisterende synteser 
og sammenligning og udforskning af 
sporstoffernes kinetik. Arbejdet er sket 
i samarbejde med forskningsgrupper fra 
Finland og Holland. I det følgende har vi 
i store træk beskrevet projekt-set up’et.

Inokulation af bakterier

Projektet tog udgangspunkt i en 20 kg 
grisemodel for osteomyelitis, som en 
forskergruppe på SUND, Københavns 
Universitet kort forinden havde udvik-
let og publiceret. Kort fortalt, blev 40 
kg grise under bedøvelse inokuleret i 
højre femoral-arterie med S. aureus. 
Det var også muligt for os at inducere 
osteomyelitis, men uforholdsvis mange 
grise måtte aflives som følge af utilsigtet 
bakteriel spredning til de indre organer. 
Det var altså afgørende for forsøgets 
succes, at det blev udført på helt unge 
grise på 20 kg. Grisene blev holdt smer-
tedækkede fra inokulationen og frem 
til aflivningstidspunktet. De fleste grise 
udviklede symptomer på halthed efter 
cirka 2-4 dage. Foruden osteomyelitis 
kunne der undertiden også opstå artritis 
og bløddelsabscesser, og i sjældne til-
fælde blev der også set spredninger til 
de indre organer hos 20 kg grisene.

CT-skanning til udvælgelse

Oprindeligt var det planen, at nogle 
grise skulle gå en uge fra inokulations-
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tidspunktet og indtil skanningerne, 
mens andre skulle gå i to uger for at få 
indblik i flere stadier af sygdommen, 
men det viste sig dyrevelfærdsmæs-
sigt uhensigtsmæssigt at gennemføre 
2 ugers inokulation. Baseret på de kli-
niske symptomer og verifikation med 
CT-skanning foretaget efter seks dage, 
blev de bedste grise udvalgt til at blive 
anvendt i de egentlige studier dagen 
efter. Det har vist sig ved efterfølgende 
obduktion og mikrobiologisk dyrkning, 
at denne kombination af klinik og skan-
ning ramte korrekt, således at kun grise 
med osteomyelitis blev skannet.

PET/SPECT-skanning

Dagen efter CT-skanningen blev de 
egentlige nuklearmedicinske skanninger 
foretaget, hvor etablerede sporstoffers 
evner til at diagnosticere osteomyelitis 
og andre læsioner blev sammenlignet 
med hinanden og med potentielt nye 
sporstoffer. Efter endt skanning blev 
grisene aflivet for efterfølgende at blive 
obduceret, og der blev podet fra infekti-
onerne. Obduktionen blev foretaget for 
at verificere de kliniske fund og fundene 
gjort med CT-, PET- og SPECT-skannin-
gerne. Den mikrobiologiske undersø-
gelse blev foretaget for at vise, at det var 
den inokulerede stamme af S. aureus, 
som forårsagede osteomyelitterne.

Mærkede autologe leukocytter 
og [18F]FDG fandt flest 
osteomyelitter

Vi har gennem studiet vist, at såvel 
[111In]mærkede autologe leukocytter 
som skanning med sporstoffet [18F]FDG 
var i stand til at påvise stort set alle oste-
omyelitterne. Dette er glædeligt, men 
ikke en stor overraskelse, da begge me-
toder i dag anvendes rutinemæssigt til at 
påvise osteomyelitis hos patienter. Ved 
mærkning af leukocytter tages en blod-
prøve ud fra grisen, og leukocytterne 

Figur 1. Bedøvet gris under operation, hvor den får inokuleret S. aureus i højre femoral-
arterie. Foto: Stine Methmann.

Figur 2. Bedøvet gris under PET-skanning 
af bagbenene fikseret i en specialholder. 
Foto: Aage Kristian Olsen Alstrup.

Figur 3. 111In-leukocyt-SPECT/CT (til 
venstre) og 18F-FDG PET/CT (til højre) af 
osteomyelitis hos gris i højre distale femur.
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Figur 4. Efter endt skanning blev 
grisene aflivet og obduceret. In-
fektioner blev podet for at påvise, 
at det var den inokulerede stamme 
af S. aureus, som var årsagen til 
osteomyelitis.

isoleres og radioaktivt mærkes, hvoref-
ter de indsprøjtes tilbage i grisens blod-
bane. De mærkede leukocytterne vil 
herefter finde frem til osteomyelitterne, 
hvilket kan ses på SPECT-skanningerne 
(figur). [18F]FDG er en radioaktiv glu-
koseanalog, som særligt optages i me-
tabolisk aktive celler, som blandt andet 
er de leukocytter, der aktivt bekæmper 
osteomyelitterne. Fordelingen af [18F]
FDG kortlægges efterfølgende med 
PET-skanning. Problemet med [111In]
mærkede leukocytter er blandt andet, 
at syntesen er meget arbejdstung, og 
at patienten ofte er nødt til at komme til 
afdelingen af flere omgange. Problemet 
med [18F]FDG som sporstof er, at det er 
ret uspecifikt, således at der er en del 
falsk-positive fund, og der tillige er en 
del fysiologisk ophobning og udskillelse 
af sporstoffet i mange organer. Grundet 
disse problemer med de eksisterende 
sporstoffer ønskede vi at finde nye spor-
stoffer, som er mere ideelle.

De andre sporstoffer

I projektet er afprøvet en række nye 
sporstoffer, som vores gruppe og vores 
internationale samarbejdspartnere har 
været med til at udvikle. Det ideelle 
sporstof har samme eller bedre evne til 
at finde osteomyelitter end de mærkede 
leukocytter eller [18F]FDG har uden at 
have de omtalte problemer, som de to 
omtalte sporstoffer har. Ingen af de te-
stede sporstoffer har dog været i stand 
til at visualiserer osteomyelitterne i 
samme grad som de mærkede leukocyt-
ter eller [18F]FDG. Imidlertid har flere af 
sporstofferne vist sig at have andre in-
teressante egenskaber som kunne være 
med til at beskrive forskellige aspekter 
af sygdommenes patologi. Resultaterne 
af alle disse studier er dog endnu ikke 
færdig-analyserede.

Blodgennemstrømningen og 
sporstoffernes dynamik

Med radioaktivt vand er blodgennem-
strømningen omkring osteomyelitterne 
blevet undersøgt. Det viste sig, at den 
øgede blodgennemstrømning, som man 
finder i betændt bløddelsvæv kun i langt 
mindre omfang foregår i betændt knog-
levæv. Således steg blodgennemstrøm-
ningen med en faktor 6 i bløddelsvæv, 
mens den kun steg med en faktor 1½ i 
knoglevæv. Dette resultat er af betyd-
ning for forståelse af sporstoffernes 
kinetik og kan måske også være med til 
at forklare, hvorfor det er vanskeligt at 
få antibiotica til at virke på osteomyelit-
terne. Endelig har vi også undersøgt 
det dynamiske forløb af sporstoffernes 
optagelse i osteomyelitterne, og denne 
viden vil kunne anvendes til bedre at 
kunne bestemme tidspunktet for skan-
ning og tolkning af kliniske skanningsbil-
leder fremover.

Udvalgte publikationer

Blood perfusion in osteomyelitis studied with [15O]water PET in a juvenile porcine model. Jødal L, Nielsen OL, Afzelius P, Alstrup AKO, Hansen 
SB. EJNMMI Res. 2017 Dec;7(1):4. doi: 10.1186/s13550-016-0251-2.

Utility of 11C-methionine and 11C-donepezil for imaging of Staphylococcus aureus induced osteomyelitis in a juvenile porcine model: comparison 
to autologous 111In-labelled leukocytes,99 mTc-DPD, and 18F-FDG. Afzelius P, Alstrup AK, Schønheyder HC, Borghammer P, Jensen SB, Bender 
D, Nielsen OL. Am J Nucl Med Mol Imaging. 2016 Nov 30;6(6):286-300.

Biodistribution of the radionuclides [18F]FDG, [11C]methionine, [11C]PK11195, and [68Ga]- galliumcitrate in domestic juvenile female pigs and 
morphological and molecular imaging of the tracers in hematogenously disseminated Staphylococcus aureus lesions. Afzelius P, Nielsen OL, Al-
strup AK, Bender D, Leifsson PS, Jensen SB, Schønheyder HC. Am J Nucl Med Mol Imaging. 2016 Jan 28;6(1):42-58.

Comparison of autologous [111In]leukocytes, [18F]FDG, [11C]methionine, [11C]PK11195 and [68Ga]galliumcitrate for diagnostic nuclear ima-
ging in a juvenile porcine haematogenous staphylococcus aureus osteomyelitis model. Nielsen OL, Afzelius P, Bender D, Schønheyder HC, Leifs-
son PS, Nielsen KM, Larsen JO, Jensen SB, Alstrup AK. Am J Nucl Med Mol Imaging. 2015 Jan 15;5(2):169-82.

(Få en fuldstændig liste over projektets publikationer ved henvendelse på aagols@rm.dk)
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Nyt dansk projekt om genoplivning:

KAN FRIVILLIGE HJERTELØBERE 
ØGE OVERLEVELSEN EFTER 
HJERTESTOP?
Danskerne er allerede blandt de bedste i verden til at redde liv ved hjertestop, men der er stadig et 
uudnyttet potentiale. Derfor har TrygFonden taget initiativ til sammen med Region Hovedstaden at 
engagere frivillige hjerteløbere i et nyt stort projekt, hvor der også er tilknyttet forskning. Forskere skal 
undersøge, om det organisatoriske og tekniske set-up i Hjerteløberprojektet bidrager yderligere til at flere 
overlever et hjertestop uden for hospital.

Når man ringer 1-1-2 om et hjertestop, 
kan Region Hovedstadens Akutbe-
redskab ud over ambulancen, sende 
frivillige hjerteløbere afsted for at yde 
hjertelungeredning eller for at bringe en 
hjertestarter til stedet. Initiativet er en 
udløber af danskernes øgede villighed 
til at træde til ved hjertestop. I dag yder 
lægfolk hjertelungeredning i 66 pct. af 
tilfældene med hjertestop mod 19 pct. i 
2001. I samme periode er overlevelsen 
steget fra 4 pct. til 13 pct.

Men ny dansk forskning viser, at der 
stadig er et stort potentiale for at redde 
endnu flere, særligt i private hjem, hvor 
75 pct. af hjertestoppene uden for ho-
spital sker, og kun ganske få overlever. 
I private hjem er der sjældent personer 
nok til stede, som både kan ringe 1-1-2, 
yde livreddende førstehjælp og hente 
en hjertestarter. Så her forventer Tryg-
Fonden, at hjerteløberne vil være til stor 
gavn.

– Der hænger 17.000 hjertestartere 
rundt om i landet, som vi gerne vil ak-
tivere, og de frivillige hjerteløbere er 
strømmet til i en sådan fart, at det har 
oversteget vores forventninger. Det er 
en utrolig vigtig opgave, som hjertelø-
berne er med til at løse. Jeg håber, at vi 
vil se, at indsatsen har en markant og 
positiv effekt på brugen af hjertestar-
tere i private hjem og på hjertestop-
patienternes overlevelse, som hidtil har 
været meget lav i private hjem, siger 
Grethe Thomas, projektchef i TrygFon-
den.

Siden Hjerteløberprojektet begyndte 
den 1. september i år, har knap 13.000 
frivillige hjerteløbere meldt sig til. Der er 
mange eksempler på, at hjerteløberne 
er nået hurtigt frem til hjertestoppa-
tienterne, og hjerteløberne har i flere 
tilfælde været med til at redde men-
neskeliv, bl.a. i et privat hjem, hvor den 
første hjerteløber kom frem inden for to 
minutter efter 1-1-2 opkaldet.

FAKTA:  
Sådan bliver du hjerteløber

Hvis du er over 18 år, bor i Region Ho-
vedstaden og har en smartphone, kan 
du blive TrygFonden hjerteløber. Du 
skal downloade appen ”TrygFonden 
Hjerteløber” og tilmelde dig. Når der 
bliver ringet 1-1-2, kan Region Hoved-
stadens Akutberedskab alarmere dig, 
hvis du er i nærheden af hjertestoppet, 
så du kan løbe afsted for at yde hjerte-
lungeredning. De kan også se, om der 
hænger en tilgængelig hjertestarter, 
som du kan hente og bringe frem til 
personen med hjertestop. Hvis du bliver 
kaldt ud til et hjertestop, får du en alarm 
på din smartphone, hvor du kan svare, 
om du kan løbe afsted, eller om du er 
forhindret. Det er en fordel, men ikke et 
krav, at du har været på kursus i livred-
dende førstehjælp. Du kan altid afmelde 
dig hjerteløberordningen, hvis du ikke 
længere ønsker at være med. Læs mere 
på hjertestarter.dk/saadanredderduliv/
bliv-hjerteloeber

Når der sker hjertestop i nærheden, får 
hjerteløberne en alarm på mobiltelefonen 
med besked om at løbe afsted for at yde 
livreddende førstehjælp eller hente en hjer-
testarter.
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FAKTA: 
Hjertestop i private hjem

•  Ca. 75 pct. af hjertestoppene uden 
for hospital sker i private hjem

•  Ca. 8 pct., der får hjertestop i private 
hjem, overlever

•  Under 2 pct. af de personer, der får 
hjertestop i private hjem, får stød 
med en hjertestarter

FAKTA: 
Hjertestop i offentligt rum

•  Ca. 25 pct. af hjertestoppene uden 
for hospital sker i offentligt rum

•  Ca. 24 pct., der får hjertestop i offent-
ligt rum, overlever

•  Ca. 11 pct. af de personer, der får 
hjertestop i offentligt rum, får stød 
med en hjertestarter

30-dages over-
levelse

Risiko for hjerneskade eller for at 
komme på plejehjem inden for ét år

Risiko for at dø inden 
for ét år

Ingen hjælp fra vidner før ambulancens 
ankomst

3 pct. 20 pct. 15 pct.

Vidner træder til og påbegynder hjerte-
massage

12.pct. 12 pct. 8 pct.

Vidner træder til og påbegynder hjerte-
massage og stød fra hjertestarter 

50 pct. 8 pct. 2 pct.

Tidlig brug af hjertestarter øger overlevelsen efter hjertestop og chancen for et godt liv efterfølgende
Kilde: Dansk forskningsprojekt af ph.d. Kristian Kragholm, publiceret i The New England Journal of Medicine (2017).

Knap 13.000 personer i Region Hovedsta-
den har meldt sig som hjerteløbere for at 
være med til at redde liv.

KLAUS LØB AFSTED , 
DA ALF FIK HJERTESTOP
Det giver et lille gib i Klaus, da hans 
mobiltelefon sidst på eftermiddagen 
pludselig giver en høj sirene-lyd fra sig. 
Klaus har få uger forinden downloadet 
TrygFonden Hjerteløber-app og meldt 
sig som frivillig hjerteløber i Region Ho-
vedstaden, men han havde ikke regnet 
med, at der ville blive brug for hans 
hjælp så hurtigt. Klaus trykker ”Ja” til at 
løbe afsted til hjertestoppet, som er sket 
i et privat hjem 150 meter, fra hvor han 
bor.

Da Klaus når frem til huset, ser alt 
normalt ud udefra, og han bliver i tvivl 
om, hvorvidt det er rigtigt, at der er 
hjertestop. Klaus banker på døren, og 
da der bliver åbnet, spørger han ”Er det 

her, at der er hjertestop?”. I soveværel-
set ligger Alf livløs, og Klaus går med 
det samme i gang med genoplivningen. 
To minutter efter ankommer endnu en 
hjerteløber, der har hentet hjertestar-
teren fra byens bibliotek. Klaus sætter 
hjertestarterens elektroder på Alfs bryst 
og afgiver stød. Ambulancefolkene an-
kommer og overtager behandlingen.

– Da jeg hørte om hjerteløberne, 
var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville melde 
mig og være med til at gøre en forskel. 
Tænk hvis jeg ikke havde vidst, at Alf 
havde hjertestop så tæt på mig. Det ville 
virkelig have gået mig på, siger Klaus 
Hedegaard.

Det er vigtigt at gøre noget

I dag er Alf frisk og har det godt, og 
både han og familien er meget taknem-
melige for Klaus’ indsats. Klaus har en 
fortid i politiet og har overværet fl ere 
genoplivninger, men han havde aldrig 
selv prøvet at yde hjertelungeredning 
på et menneske.

– Jeg er utrolig glad og stolt over at 
have været med til at redde et liv, og 
jeg er også afklaret med, at det ikke 
nødvendigvis går så godt næste gang, 
jeg bliver kaldt ud. Men det er vigtigt at 
gøre noget, siger Klaus Hedegaard.
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KUNSTEN 
– DENS MAGI OG TERAPI

AF SPECIALLÆGE, DR. MED.  

JETTE INGERSLEV, KØBENHAVN

Indledning

I dagligdagen træffer de fleste menne-
sker på kunst overalt og i mange forskel-
lige afskygninger. Det være sig kunst på 
egne vægge, på arbejdspladsen, i det 
offentlige rum i form af skulpturer, gavl-
malerier, street art eller bygninger. Dertil 
kommer kunst på museer og gallerier.

Denne artikel vil fokusere på kunst 
som en facet i den lægelige og terapeu-
tiske dagligdag.

Hvilken effekt kan kunst have på pa-
tient, pårørende og ansatte? Hvilke op-
levelser kan kunsten bibringe? Kan den 
adsprede? Kan den helbrede? Hvilken 
forskel kan kunst gøre i almen praksis og 
på hospitalerne? Hvor mangfoldigt kan 
kunsten udfolde sig, og hvilke forvent-
ninger er der til den? Der er utvivlsomt 
flere spørgsmål end svar, men altid mu-
lighed for en god og berigende debat.

Definitioner

Ordet kunst er afledt af ”kunnen” og 
dækker over en særlig udviklet færdig-
hed. Det være sig kogekunst, maler-
kunst, elskovskunst eller havekunst.

Kunst kan siges at dække over et pro-
dukt, der er fremstillet af en kunstner, 
altså en person med en særlig færdig-
hed.

Ifølge Den danske Ordbog er kunst 
udtryk for eller bevidst brug af men-
neskelig skaberevne og fantasi til frem-
bringelse af værker, som kan påvirke 
eller udfordre modtageren æstetisk, 
følelsesmæssigt eller intellektuelt. Ordet 
er ofte brugt om maler- og billedhug-
gerkunst (1).

Ifølge Vincent van Gogh, den eks-
pressionistiske maler, der skar det ene 
øre af sig selv, er kunst lig med menne-
ske + natur, mens Francis Bacon finder, 
at kunst er optegnelser, idet kunsten 
rapporterer.

En entydig definition af kunst findes 
næppe. Det er måske netop kunstens 
væsen, at den ikke lader sig indfange 

eller definere, men kan opfattes vidt for-
skelligt af de enkelte individer.

Kunsten og dens magi

Kunstgenstande er blevet fremstillet i 
årtusinder. Nogle af de ældste er de ca. 
38.000 år gamle hulemalerier af mam-
mutokser fra Vézère-dalen i det sydvest-
lige Frankrig og skulpturen ”Venus fra 
Willendorf”, udskåret i limsten for 22.-
24.000 år siden. Fig. 1. Tilbage i urtiden 
kan hulemalerier og skulpturer have 
haft kultisk/ magisk betydning for jagt, 
fiskeri og fertilitet.

Fra Kina, Mesopotamien og Ægyp-
ten findes utallige kunstværker i form 
af skulpturer, relieffer og malerier samt 
bygningsværker – pyramiderne og grav-
kamrene i Kongernes Dal ikke mindst. 
Alt dette skulle understrege kongernes/ 
faraonernes betydning og magtposi-
tion. Mange af disse gamle værker kan 
stadigt have magisk indvirkning på be-
skueren, som for eksempel farao Ame-
nemhat III på Ny Carlsberg Glyptoteket. 
Fig. 1.

Kunst i og fra Grækenland og Italien 
har gennem de sidste 2.500 år dannet 
basis for den europæiske kultur. Der er 
mange magiske oplevelser, ikke mindst i 
skulpturer fra disse to lande.

I Middelalderen og Renæssancen 
har den religiøse kunst og portrætter 
domineret og fascineret. Tænk blot på 
Leonardo da Vincis Madonna i klippe-
grotten og Mona Lisa.

I den moderne kunst – efter ca. 1870 
– er der talrige betagende og inspire-
rende kunstværker, for eksempel af Vil-
helm Hammershøi, Pablo Picasso, Asger 
Jorn og Per Kirkeby. Listen kan blive 
meget lang.

En helt speciel magi findes i Tròndur 
Paturssons blå glasmaleri Det Kosmiske 
Rum (Randers Museum), hvor en spej-
leffekt får beskueren til at opholde sig i 
en uendeligt, kosmisk rum.
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Kunsten som terapi

Der er mange synsvinkler at betragte 
kunst som terapi ud fra. Botton & Arm-
strong (2) har i deres bog Art as Therapy 
fremhævet syv forskellige områder, som 
kunst kan berøre. Det være sig sorg el-
ler glæde, bekymring eller sorgløshed, 
erindringer eller personlig indelukket-
hed. Fig. 2.

Kunst kan hjælpe os alle til bedre at 
forstå os selv og den verden, vi er sat i. 
For nogle mennesker kan det opleves 
befordrende at bruge kunsten som ud-
tryks- og kommunikationsform eller som 
udgangspunkt for samtale.

At skabe kunst kan være terapeutisk, 
ikke kun for mennesker med almin-
delige livsproblemer, men også ved 
psykiske lidelser. Kunst kan styrke men-
neskers erfaring af, hvem de er, og give 
nye perspektiver på tilværelsen.

Kunst er gennem mange år blevet 
benyttet professionelt i psykiatrien og 
geriatrien som mental aktivering og 
for at få bearbejdet traumer, herunder 
krigstraumer. Psykiater Hanne Stubbe 
Teglbjerg har beskrevet de terapeutiske 
muligheder i 2011 (3).

I de senere år er der opstået et spe-
ciale, benævnt kunstterapi, hvis meto-
der tager udgangspunkt i C. G. Jungs 
fi losofi  om mulighed for et stimulere res-
sourcer i psyken igennem beskæftigelse 
med symboler og kreative processer 
(www.kunstterapi.dk).

Kunst på hospitaler

Kunst har været en fast bestanddel af 
hospitaler gennem talrige år. Primært 
ofte som religiøse symboler, som f.eks. 
Jais Nielsens 200 m2 store fresko på 

Sankt Elisabeths Hospital på Amager 
(4). Senere er kunsten blevet mere 
bredt favnende som eksempelvis Poul 
Gernes’ værk, der fi ndes overalt på Her-
lev Sygehus (5) og Ceiling art af Malene 
Landgreen på Sankt Lukas Hospice i 
Hellerup, hvor kunstneren har været 
opmærksom på, at sengeliggende pa-
tienter har loftet og ikke væggene som 
fokus! Det er noget, der sjældent tages 
højde for i udsmykning af institutioner.

Der er og vil blive produceret megen 
kunst til landets hospitaler, ikke mindst 
til de nye supersygehuse. Ved statslige 
byggerier planlægges 1,5 % af hånd-
værkerudgifterne at skulle gå til kunst-
nerisk udsmykning. Kunstværkerne bør 
forholde sig til de etiske, praktiske og 
sociale retningslinjer, som gælder på det 
særlige sted, som et hospital er.

Hvilken forskel gør kunst på hospi-
taler? Dette spørgsmål er taget op i en 
aktuel udstilling på KØS, Køge. Gennem 
fem meget relevante hovedtemaer be-
lyses tendenser indenfor sygehuskunst, 
som giver nøgler til værkforståelse: 
”Rejse og erindring”, ”Identifi kation og 
brugerinddragelse”, ”Liv og død”, ”Ud-
sigt til natur” og ”Farver” (6).

I udstillingen er der gengivet 23 
kunstprojekter, blandt andet Ane Mette 
Ruges Karyatider fra 2015 til Sygehus 
Sønderjylland. Lokale borgere har her 
stået model til mandshøje portrætter, 
der pryder hovedindgangens søjler og 
byder brugerne velkomne i uhøjtidelige, 
varme og imødekommende rammer. 
Fig. 3. Kirstine Roepstorffs enorme 
klokke, Gong, i kulturhuset Dokk1 i 
Århus udsender en dybt, rungende lyd, 

Venus fra Willendorf     og    Amenemhat III

Fig. 1. Venus fra Willendorf. Ca. 11 cm høj frugtbarhedssymbol, 
fundet i Willendorf, Østrig, og ansigtet af farao Amenemhat III. 
Ny Carlsberg Glyptotek.

Andet

Påskønnelse

Vækst
Udvikling

Selvforståelse

Ligevægt

Håb

Sorg

Erindring

Emner
Forbundet med

kunst

Fig. 2. Nogle af de områder, som kunst kan sættes i relation til iht. 
Botton & Armstrong (2).

Fig. 3. Ane Mette Ruge, Karyatider, 2015, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Foto: Dorte Krogh
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når nybagte forældre på Aarhus Univer-
sitetshospital med et tryk markerer, at 
en ny borger er født. Det er kunst, der 
klinger!

På Hvidovre Hospital er der udenfor 
vinduerne på Dialyseafsnittet anbragt 
en installation i form af en båd midt i et 
lille naturområde. Det, der har inspireret 
fl ere af patienterne, har snarere været 
naturfænomener omkring båden, såsom 
fugle og egern, end selve båden. Ikke 
alle patienter har umiddelbart betragtet 
båden som kunst. Fig. 4.

På Gentofte Hospital kan brugerne 
opleve hele vægge med store kunstvær-
ker af rolig natur, iblandet overraskelser 
som fugle, fi gurer og farvestrålende 
blomster. Patienter, pårørende og perso-
nale oplever en afstressende atmosfære 

i disse rum. Konfuse patienter kan dog 
få mareridtslignende oplevelser.

Udstillingen præsenterer også resul-
tater af et forsknings-samarbejde mel-
lem KØS og sociolog Anette Stenslund, 
hvor 600 patienter og pårørende fra fem 
hospitaler har givet interviews. Gen-
nem videofi lm får beskueren indblik i, 
hvorledes brugerne oplever kunsten 
i hospitalerne. Der er begejstrede og 
refl eksive, men også kritiske personlige 
beretninger om mødet med kunsten. 
Ikke mindst på det farvemættede Herlev 
Hospital, hvor mange personer fi nder, at 
de heftige farver er ”for meget”. Fig. 5.

I 2016 tog Herlev Hospital initiativ 
til at indrette et afskedsrum/ sorgrum. 
Læge Poul Ebbe Nielsen løste opgaven 
med fi re smukke malerier, der set som 

helhed, rummer det kristne symbol, fi -
sken (www.pen-kunst.dk).

Vurderet på baggrund af det ovenstå-
ende materiale er der næppe tvivl om, at 
kunst på hospitaler i mange tilfælde kan 
afl ede opmærksomheden fra sygdom 
og død samt give stof til eftertanke og 
refl eksion.

For at optimere effekten af kunst i 
institutioner bør der tilbydes information 
om kunsten gennem let tilgængeligt 
skriftligt materiale, gerne suppleret af 
interesserede personalers fortællinger 
herom. Som Sherlock Homes udtrykte 
det: ”I found it, because I looked for it”.

Interessen for kunst i hospitalsverde-
nen viser sig også i de mange kunstfor-
eninger og kunstcirkler, der involverer 
personalet udenfor arbejdstiden.

Fig. 4. Ultra Grøn, SIW, 
2012, Dialyseafdelingen, 
Hvidovre Hospital.
Installationen omfatter 
blåfarvning af ruderne, så 
båden set fra sygesengen 
sejler på ”havet”.
Foto: Hans Ole Madsen

Glasmosaik i Vile Kirke       Poul Ebbe og skulpturer

Fig. 6. Som eksempel på en læges kunstneriske udfoldelse: Poul 
Ebbe Nielsens glasmosaik i samarbejde med Per Hebsgaard og hans 
arbejde med skulpturer (8).

Fig. 5. Installationsview fra udstillingen ”Hvad gør kunst på hospi-
taler?”, Poul Gernes, rekonstruktion af sengestue til Herlev Hospi-
tal, KØS 2017. Foto: I DO ART Agency
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Kunst i almen praksis

I de omkring 2.000 danske praksis-læge-
huse findes der megen kunst til glæde 
for patienter og personale. Nogen opgø-
relse over kunstværker i praksis findes 
næppe.

Mange praktiserende læger er med-
lemmer af lokale kunstforeninger, hvor 
interessen for kunst kan dyrkes og vide-
reføres til praksislokalerne.

I mere end 20 år har der eksisteret en 
specifik kunstforening for lægepraksis, 
METROPOLIS. Den indkøber kunst, 
arrangerer møder og ture til ind- og ud-
land (www.metropoliskunst.dk).

Kunst i lægehjem

Blandt læger har der været og er adskil-
lige passionerede kunstsamlere. Nogle 
har formået at samle mange og kostbare 
genstande på museumsniveau, mens 
andre har glædet sig over de genstande, 
der kunne være i de private stuer. En 

passioneret samler af moderne kunst var 
professor, dr. med. Erik Andreassen (7), 
der testamenterede sin store samling 
til Ny Carlsberg Glyptotek. Samlingen 
har været vist på Sophienholm, Lyngby, 
men endnu ikke på Glyptoteket.

Mange læger har i fritiden udfoldet 
sig inden for maleri og skulptur, har 
afholdt udstillinger og solgt værker til 
private og institutioner. Fig. 6. (8).

Konklusion

Kunst er en mangfoldig ”plante”, der i 
mange tilfælde kan give udøveren eller 
beskueren en større forståelse af sig 
selv og den omgivende verden. Den 
kan være katalysator for bearbejdelse af 
følelser som sorg, bekymring og angst, 
men også glæde og taknemmelighed.

Kunst kan være med til at berige det 
enkelte menneske som yder og/ eller 
nyder af kunstværker. 

Carpe Diem! Carpe Artem!
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En varm tak til KØS for stor velvillighed i 
arbejdsprocessen og for udlån af fotos.

AF COMMUNICATIONS MANAGER 

RANDI KROGSGAARD, BIOPEOPLE, 

DENMARK’S LIFE SCIENCE CLUSTER,

KØBENHAVNS UNIVERSITET

87.000 danskere har i dag demens. På 
verdensplan er antallet tæt på 50 mil-
lioner, og antallet af ældre med demens 
forventes at stige til det dobbelte før 
2040. Det er i dag ikke muligt at be-
handle demens effektivt, men nye forsk-
ningsresultater, som identificerer mulige 
årsager til demens, bringer håb om, at 
der i fremtiden kan udvikles effektive 
lægemidler mod sygdommen.

En biomarkør reflekterer 
processer i hjernen

Ruth Frikke-Schmidt præsenterede for 
nyligt en stor genetisk undersøgelse, 
som viser, hvordan lave niveauer af 

Apolipoprotein E i blodet kan være en 
årsagsgivende risikofaktor for demens. 
Undersøgelsen identificerede en bio-
markør i blodet som sandsynligvis re-
flekterer hjerneprocesser, der kan være 
årsag til demens.

106.562 blod og DNA prøver 
undersøgt

For at undersøge den potentielle år-
sagssammenhæng mellem omfanget af 
Apolipoprotein E i plasma og demens, 
blev blod og DNA prøver fra 106.562 
deltagerer i Herlev-Østerbrounder-
søgelsen og Østerbroundersøgelsen 
analyseret.

BIOMARKØR I BLODET  PEGER 
PÅ ÅRSAGEN TIL DEMENS
Overlæge, dr.med. på Rigshospitalet, og klinisk forskningslektor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet. Ruth Frikke-Schmidt åbner Biomarker AGORA 2017 d 1. november med et 
foredrag om biomarkører og demens
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“Vi undersøgte DNA fra deltagerne 
i undersøgelsen med henblik på at se 
tilstedeværelsen af fem genetiske vari-
anter, som er stærkt forbundet med ni-
veauet af Apolipoprotein E i blodet. Ba-
seret på, hvor mange varianter, vi fandt, 
delte vi deltagerne i fire grupper for at 
reflektere sandsynligheden for at se lave 
niveauer af Apolipoprotein E i blodet.

Resultatet viste at tilstedeværelsen af 
genetiske varianter, som var forbundet 
med et lavt niveau af Apolipoprotein E i 
blodet, var forbundet med en øget risiko 
for demens,” siger Ruth Frikke-Schmidt 
og fortsætter: ”Dette giver absolut me-
ning rent biologisk, eftersom Apolipo-
protein E er et centralt molekyle for fjer-
nelsen af det klæbrige stof β-amyloid, 
som de senile plaks i demens består af. 
Et lavt niveau af Apolipoprotein E mo-
lekyler i hjernen, betyder at β-amyloid 
bliver fjernet mindre effektivt. Dette 
forklarer sandsynligvis den øgede risiko 
for demens.”

Livslangt lavt niveau af 
Apolipoprotein E giver øget 
risiko

Forskerne fandt ud af, at mennesker, der 
gennem hele livet havde et lavt niveau 
af Apolipoprotein E i blodet pga. en ge-
netisk variation, har en øget risiko for at 
udvikle demens. Genetiske varianter er 
ikke påvirket af andre risikofaktorer, så 
dette er et rent resultat, der kan bidrage 
til at identificere årsagssammenhængen 
ved demens. Resultaterne understreger, 
at det er altafgørende for en succesfuld 
udvikling af lægemidler, at man tester 
årsagssammengen ved en risikofaktor, i 
dette tilfælde niveauet af Apolipoprotein 
E i blodet. Hvis de molekyler der bliver 
udvalgt til lægemiddeludvikling, ikke 
retter sig mod sygdommens årsag, vil 
lægemidlet enten ikke virke, eller det 
vil være direkte skadelig,” siger Ruth 
Frikke-Schmidt. 

Samarbejde og støtte

Ruth Frikke-Schmidt har gennemført 
projektet i samarbejde med læge, Ph.d. 
Katrine Laura Rasmussen, Rigshospitalet 
og Herlev og Gentofte Hospital, profes-
sor, læge, DMSc Anne Tybjærg-Hansen, 
Rigshospitalet, og professor, læge, 
DMSc Børge G. Nordestgaard, Herlev 
og Gentofte Hospital. Forskningsprojek-
tet er støttet af Det Frie Forskningsråd 
for Sundhed og Sygdom, Rigshospita-
lets Forskningsudvalg, og Lundbeckfon-
den.

“Plasma apolipoprotein E levels and 
risk of dementia—A Mendelian rando-
mization study of 106,562 individuals” 
udkom online den 1. august i tidsskriftet 
Alzheimers & Dementia: The Journal of 
the Alzheimers Association.

Ruth Frikke-Schmidt

FAKTA OM ALZHEIMERS

Ifølge den amerikanske Alzheimers Association 2017 Alzheimers Disease Facts and Figures Report har mere end fem mil-
lioner amerikanere Alzheimers – den mest almindelige form for demens – (https://www.alz.org/documents_custom/2017-
facts-and-figures.pdf). Udbredelsen af demens forventes at vokse til det dobbelte fra nu og frem til 2040 (Ahmadi-Abhari S 
et al. BMJ 2017;358:j2856: doi:10.1136/bmj.j2856).





OPDATERET 
INDIKATION

Har hos patienter med type 2-diabetes vist1:

• GLYKÆMISK EFFEKT1 

• REDUKTION AF CV- 
 HÆNDELSER VED KENDT  
 HJERTEKARSYGDOM1,*,**

 • 38% RRR AF CV-DØD1,*

Læs mere og bestil materiale 
til dig og dine patienter på t2c.dk/j
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JARDIANCE® er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus som supplement  
til diæt og motion 
•  som monoterapi, når metformin betragtes som uhensigtsmæssigt på grund af intolerans
• som supplement til andre antidiabetika 
For studieresultater vedrørende kombinationer, effekt på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser samt  
studiepopulationer, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.1

 1. JARDIANCE® produktresumé.
 *  Primært endepunkt i EMPA-REG OUTCOME® viste 14% RRR af 3P-MACE (CV-død, ikke-fatal AMI og ikke-fatal apopleksi).1 
 **  Voksne patienter med type 2-diabetes og kendt koronararteriesygdom, perifer arteriel sygdom,  

myokardieinfarkt, ustabil angina eller apopleksi.1

RRR = Relativ risikoreduktion

A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
Va

bø
 P

ub
lis

hi
ng

 A
pS

, E
m

ilie
ki

ld
ev

ej
 3

5,
 2

93
0 

Kl
am

pe
nb

or
g 

| w
w

w
.sc

an
pu

bl
ish

er
.d

k

Magasinpost MMP 
ID-nr. 42552Pr

od
uk

tin
fo

rm
at

io
n 

si
de

 3
5


